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مبب  ٧٤١ نتببا كتنتببير يفببلع د كً بب د

( ملبببا  ٥٢/٧٧/٧١٩١)كًس لاسبببل ك بسببب ثي لل

   )بل ل أبيب تىر كًط يق(؛ وكبنب  أبركد أبن يتباب  

كًلببيل ب بب  نتابببل محمدنبباهللا عبب  ضبب     َلبب  

رضيكن    َهيم. وك  َمرَّ  د سري خَفائ وسملمحم 

كًىتببايف د دورا كًتبباروان وك إبب هن كته  ايتبب ن 

ووكف كًنل  فمل ميس  كت  مب  كرتففبقن و  أبكبيل 

ن   كىب  كت  يفذك  بض  م  شأبن كًىتبايفن  فهبي كت

دب  سسب تي  ا رهبرهللا  -تلريثا ًسريهللا رسبيل   

ممب  ي  ب  َبهيم متاب بل سبريت  د كًىتبا  كًلركء

ًبب ن ذن ن ببم كً هببي؛ يفببذك  بب  أبن  -ك بضببيل

مب ن ننثباء  كٌَىتايف فضبائي أبربرل ًبمذ يفبذ

َتببي   ببا مبب   ٍهيببان وفنبب  وركء ذن أبسبب ثايف يَ هب كت

وحببيان ننببا  رحببي أبن يببلكأب ماببا مل كًببلككءهللان رتببا 

ًسريهللا رسيل   ض     َلب  وسبمل مب   بي 

كًثلانن وكًلكك بل  كرتزنةلن ورتا ً تث  م  كًل رهللا   

د كًفىرن وندسان د س لاق كًليل    ماج 

أبت لكهتب  محمبل بل أبيب تىبرمحمن وكحض م ث . حفني كبر 

تببا ت َللببا ملببار  ن محَببم مببا وخبب ت فهيببا أبن أب 

تلكهبل د كًتبارا ك تسب ون وهلبف ك إب هن  أبب ؤا  

ًلنا م   ن  ك بوكئين وهلف ب أبان د يفذك كً رص  كت

ثبب   بب  كرتابباه كإ  يفببي كته ر  كًنبباس  ىت  

 أبكريف؛ و بذوككهم أبرسعن ويفي بذن  َهيم أبخب ل

 وأبنف .

حّ ك    ما   ري  م  وخ  كًلبيلن ًونرضيف 

ًئ  ينترش كًبرأب   ب  كًنبافر فنب ؛ فباتن  رونبا 

نس و كً ريب يل  د ج جل  رش كران م  ب ء 

كًرسبباةل كته ملبباً  يفببذك كًلببرنن ًوببع كببرن أبو 

ًلب  منب ن و بي   كرون من   يف م  كًليل يفيضب كت

ا  ب  س لاسبل وتب برين وكًتلطبري د  ي لَط   كط  

ًلب  كبركًغبر  كحبي نتل كر  ه  بنبا ويفب ك  كت كت

 د كحلمك أبو كجملازفل بغري هلي و  وزن.ك ترسك  

   كًلرنني ك بًوبني أبكرص كييل أبن  وك  رأبيت  

م   را ك تس من فل  فشا ب  يفام نثبري    كى ب  

ت ك بسبب ثايف  نحا لببل وكً َهلببل   فببهيامن وتغببريَّ

ك تسب منل  بي وك بدبللن وبب أبت تتلبرر كحلضبارهللا  

سب  ك بف بق  ك تسب و دب  ت كا ب هللان وك كا  هللا ب  

ما بني مغريف كًشهذ ومرشكهان د أبمم نثبريهللا بَغ 

ك  كنزت بت مب  أب ركفهبا كنزتك بان وتركمبت كً بريف  

  َ ن فتثا ب تهب  ب  كرتأشبأب وكًهبَهبرهب بماا وكس تفاضتهب

ن ورضب ت ًلثبائ    تىب  ُضب   ًهبا د وكًيط 

اي يفبذا ك بمم  ب  مبا    لر دايريفان ومحَبتن بلبا

ٍهيبا د  كى  م  متيكرهثا أبو ك ميها كً اد  كرتنتلي كت

كًليون وح ي كنتشبار نسب م  أبض يف كًتارا
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وكسبب تم م ًغتبب  كيفيببي د  نفيكنبب  مل مببا دربببيك 

 َل  وك تادوا وأبخبذوك أبنفسبهم ب  خب  وممارسب ت  

د كجللي ب   كجللي؛ وم  مث تنلذت كً ريف يفبذا 

أبو  -ا إبفأبررح فبل وكًشب ييف وكرتتثاينبل ك بمم كخملتَ

أبممبا  ربلبل مسبَهل تنلبق  ً ربلبل وتب ك   -اكدت

  تسبب من وتت امبببي  بب  ك بضبببيل نحا لبببل 

كرتلررهللا د يفذا كتوةل كًيكح هللا كرتفكمنبل كرتفكدحبل؛ 

ومبب  مل ذن فلبب  كمتببازت أبشبب لاء  ًثلبباء ًهببذا 

ها كًتارولببببل؛  ك بممن فحلنبببت ًتببب لَّ  ببب  أبضبببًي

وكرتَلببت أبشبب لاء وتشبباتىت وكىتبب تن دبب  

سببب منل  ربلبببل  ببب   كسببب تمات ك بمبببل لكهبببا كت

كرت   أبضًيهان وت  د أبوطان  وتثباك  طثائ هبان 

 وكففكق نيكز ها وأب رككها.

وأبيضا فاتن ٌَ يكمي نحا لل كًيت كىين م  

سَلا ا أبن تستح ل شبماا ةءبء وحبن  ،لبين 

نا مببا بببني وكحا ببا  حبباعن أبنببلك صببل د فطببَ 

كًلرنني ك بًوني م  كًهجبرهللا وببني مبا خباء ب ب يفام؛ 

ًو ي أب ظم يفذا كً يكمي أبثرك يفبي كنتشبار كًىتاببل 

لف  كنتشارًك   كى  م  كَحبي  وكبتب كء كسب تلركر تبأًب

 ببب  كا ببب هللا خ يببب هللا   تىببب ن و بببيل  كًىتبببا

لف د مل ف  و بمل ممبا اكن مب  فنبين تب   كًتأًب

لف وكًىتبا د كً طير و َيهما. فاتن فهبير كًتبأبً 

يفطببي مل كًفطببي بببني يفببذك   رصبب مبب  كً طببير

َثل   د نظبر مب  ّبّرد نفسب   –كً رص وكإ  سب َ

 ًتأبرا يفذا كً طير.

وكًتببارا ك تسبب و كً ببريب د يفببذك  كًلببرنني 

ًلب   خاضًل  را  تىر يتأب    ي  يل  كت  أبن ينفذ كت

 ًطببلك وكحلببلل وكًففببق وك بانهللان ومبب  أب ظببم أبدكهللا  

دمان  كًفىبر فنب  وكًت د يناء  لَلبان درك ذنن كت

َل   م  نث  هللا كًيحبيا كًبيت سسبَىها رتا  ىس أبن ي ّهِّ

ًلببب  ولَثبببل كًتفبببرق  ببب  أبحيفكئببب ن ممبببا  كًبببرأب   كت

سس ت  ا كًيكبيع د كخللبأبن فبنا  كخللبأب أبرلباًءن 

تب ل فنب  كته ضبيكيف ف  كيفكل  نبذن دب    ت 

يلهنئ  َل  كًرأب  أبو يلر. وكب  ببه يفبذك كًتبارا 

ول  بب  كًروكيببلن وكًروكيببل  بلثل إببا خاضبب ل  ب ك

ً َببين ويفببذا كً َببي متفشبب لل د ك بضببيل
(1)

 ن

فذلن أبضثح يفذك كًتارا م  أبشبّقِّ ك ب بامل  ب  

مبب    يت بباص أبضببيل فبب  كًروكيببل  ببي كًتمركببر 

وكًتجييبب ن فنفببذ بطببائا رأبيبب  كته م رفببل كً َببي 

كرتيححل وكً َبي كًسباًثلن وأبكب  يرضبيف بنظبرا د 

ًبب م ًمسبب تأحد مببادهللا كًت َلببي كًطببملح أبيببيكر ك

ما  اا ا لف ي تاح  هل َأن يَنهبفِّ ٌَروكايت كرتتفركل؛ وه 

َر َضبفهبَييفا مب  أبخب ص كًلبيل   ىس أبن كىين ن َّ

 كًيت   تنف   و  تفن .

ذًك  رتبب  يت ببرَّ   ٌَتببارا ك تسبب و د ف ب بب َّ كت

يفذك  كً رصك  خاضل أبن يفرق ببني كًتبارا  نب  

كً بببريف وكًتبببارا كإ  ن هببب ا د يفبببذك كًلبببرن 

ك بخرين وأبن يتجبني ملَّ كًثلبان م به كًروكيبل ومبا 

يه  نبب  كرتبب،رخنين وأبن يلببرر د نفسبب  أبضببيً  

مبادت  يفذك كً بمل؛ وببذن يتسب ه  وغذينثريهللا لكها 

سبب تغَق  َلبب  مبب  ك بكفببال كًببيت  تإببا هل مببا س 
                                                           

(٧)
( وما كحهل ما نتا ك بس تاذ كً ثاد  د 05كرأبت د كًثلافل   د ) 

ىتلنق ضفل )كًسفّاح( كًيت أبًطلإا كًروكايت كخملتَلل )بأبيب كً ثاس ك تمام( 

أبمري كرت،مننين ويه م  أبحيد ما رأبيت د كًتمر  وكًتتح  وكًتنلنان ويه 

 مثال حن  ًث ظ ما  رد يفنا.
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كًرضبببوركت نحا لبببل  ببب   را كً بببريف د 

 كًط ر ك بول م  ك تس م.

نفهم م به يفبذك كحلبر  )كًتبارا(  و   كًليم

ًل  أبوكئَنبا د فههب ن بيخ   لري كإ  اكن يذيفا  كت

ت  كته ير  لري يرضهمن وتناوهل م  و رو تىتاب 

 اكنيك ي  ون كًتبارادنث اكنيك مه يلفين ب ن فهم 

لفهمن ييكت نبب  مبب  ك بحبب ك   د كضببل  م وتببأًب

وكًيكببائ  وكًغببيفوكت وكحلببرويفن ومببا تتضببهن  مبب  

أبرحار أبحصا ا د وكت ك بح ك ن وما كىين مب  

وةل وما يل  مب  ب بظ كًبي  هللا ممب  ي ظبم  أبرحار كتَّ

ه كرت،رخ ذهرمهن وب ظ ما يتخ ي َبأبمرمه أبو يل  كت

اكرتسباخ  وكطبير كخلَفبباء  ذن مب   را ك ببأنبل

ومببا كته ذنن ونثببذ  ممببا كىببين مبب  كًببث ء كإ  

اكًلببا ين وكخلسببف مببيك م أب سسبب إ  كًنبباس و 

وكًلمدن ويضهنين مبا كىبين  وكًيف زل وكًس ليل

د كًسبب نيكت مبب  ذهببر كًيفنببات مبب  كرتشببهيرك  

ٍببهيمن ويضببهين كته يفببذك  وكً ظببامء وكً َببامء ومبب  كت

ًشب ركء وكًىتبايف كً مل نتبا تبركا كًرخبال مب  ك

وكً َامء وكًروكهللا    كرت فهمن وذن لك    وك بد ء

ريتببكًتل   بب 
 

ن   يتيسبب ين فنبب  كت  ونرتطببار

ًلب  د كًفنبين و بل ر ما اكنيك يَ      ن  مب  حباحإم كت

كخملتَفببل. واكن يرضببهم منبب  نببام وضببفيا أبن يلفببيك 

   أبدبيكل كرتاضبني مب  رخبال ك بمم د أبخ كهبم 

وت بريمه وبرصبمه ةشبأبن كتوةل دب  وس لاساهتم 

يلت ل  م مب  يبزنع د مثبي منباز هم د أبدبيكل 

 دنلاا وأ ررت .

كًتبارا  نب مهن واكنبت  يفي مل    فَام اكن ذن

سجنهلن   كى  ب ٌّ  م كت  أبن ي ه وك د ر    يفذا

نل مث مبا اكن  لف  سجن  كًروكيلن فنبذهروك كًسب َّ وتأًب

فهيبببا مببب  كحلبببيكد 
(1)

 -أبو أبمههبببا  ببب  ك برح- 

ببمذ مل مبب  شببه   ينلَببين ذن معَّبب  شببه ن ًو

يتلكمن و  مل مب  يبتلكم سس تلمب مبا شبه  أبو 

ذك تلكببم كًشببايف   حيفببلك مل مببا رأبل ومببا  بب ن وكت

منا مه  كًتثَلغ مبا شه  دون كًتفطلي وكًتطبيكر ن فات

أبو متلزي كً َي وك بس ثايف كًيت أبوححت مبا اكن و  

ن - إب هن أبثبرا. فباتن ذن اكنن وهلف ب أبن وأبك  ك كت

ًلبب  أبحبب   ويفببي يت بب َّ ن  -اكن منببا   ينرصبب  كت وكت

 كىين ملَثا رت  كىتا أبو يً،ف.

ًلب  مهبم ك بوكئبي مب   ورتا اكن أبمه مبا تأح بث كت

 َببامء كًتببارا سببريهللا رسببيل   ضبب     َلبب  

وخَفائبب  د ضببثد كًر لَّببل  وسببمل سببري أبحصاببب 

كامل دك    د  ثادت  َثيا    وس لاس ت ن ط  وكت

ه كًف د أبرسكر كتكببب   لببب أبنببب  أبسبببَييف يفيضببب كت

ه أبضببي كً هبب ي د ك تسبب م ورشكئ بب ن وة ببل كت

 كتوةل وتبب برييفا؛ ونببذن دره كًتببارا  ًس لاسببل

ه كببائهل؛ يفببذك ثببي ( د ن )كحلبب يث كً  نسبب ناد كت

ن اكن كرت،ررببين   ي نببيك مبببا  ببه ببب  أبحصببايف  وكت

 ببمل كحلبب يث مبب  كسبب تلككء ك برحببار وأبسببانل يفا 

كس تلككًء حييص أبضي كخللك  ًثلل وكًللبنين ويلبف 

ب   ب  ملهبنئ كًلبيل. فلب  اكن مه كرتب،رخني أبن 

                                                           
(٧)

بت كيئ د كًتارا واكن  ب  ماب و  شم أبن يفذك يفي كً هي ن 

ويفي أبش ث  ) ًط افل( د كًلرون ك بوهن وإن وك ت فهيا نثريهللا م  

  لييف كًطخف نرحاريل
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مبب  ك برحببار أبن حيشبب وك مبب  ك برحببار  حيشبب وك

 رفبيك د  را تن فبذلن جكس تىثارًك    لري تث 

كً ربلبببل )  برحببباريني(ن واكن مببب  تيضببب هم أبنببب  

يغَببا  َببهيم ننثببار وكًتخَببلد وكدتلببايف مببا 

بي  أبن  سس إج  د كًرأب ن وس سفك  د كًنظبر. ًو

جني  س نل رسبيل   مببا سشب ث  كستنلذوك أبمئل كحملّ ِّ

كرت جببيفهللان مبب  بلبب كء كًشببم وكحلببريهللان ًبب ن أبشبب  

كًث ء     را نس م ك بول ما كضلريف مب  

كحلبب يث روكايت ك برحبباريني؛ فبباتن كشببفكك  َببامء 

 د ربب  سببريهللا رسببيل   وسببري و َببامء كًتببارا

أبحصاببب  وذهببر مببا اكن مبب  أبدببيك م وس لاسبباهتم 

يفبي كإ   -ملٌّ رتبا كنتب يف هل -وييفوكهتم وفتي م 

أببلببهن بببني أبيبب ينا م لببارك يأتلبب  ببب  كًيفيببف  بب  

ٍهيببا كًثطببري  كًطببملح مبب  وحببيا هيتَفببل تتبب   كت

 بنل  ك بحاديث وك برحار.

ن  مل كحل  يث يفي  ن   أب ظم ك بضبيل بي كت

كًتارولل بغا شمن فاتن أبحصاب  اكنيك ي هب ون بب  

كًثلان د فل  كتك  ورشكئ  أبيفهلن وما ّر   َل  

معي كًفرد وكدلا ل وكتوةلن فهي بذن أبييفر مبادهللا 

ٌَتبببارا نحا بببا د نأبنبببأبهللا ك تسببب م وب ئببب . 

كببل كًببيت كحتشبب يفا كرت،ررببين    وك برحببار كرتفرَّ

ًهببا بأ رريفببا كت  بطبب ت مبب  دلببائق ييضببي أبو 

مبل نسب منلن وكت  بلنبت كً  تارا نحا با ًأب

نببببام يهن أب ديبببب    كربلهببببا  ء مبببب  دنببببي 

كرتبب،رخني
(1)

كًببيت فنببيك  ببا أبن تىببين كسبب تل    

 ن د  يطثح  َامً م  كً َيم.ٌَتارا

ًلنببا تفبباريق  ويفببذك كًتببارا ك بول كإ  وكبب  كت

أبرحببار شبب   بببني كًطبب ل وكًببثل نن وكًلطبب  

وكً  ن وكً َي وكًبزنولن كب  اكن خبريًك ٌَتبارا 

ن اكن ك  أبدرنت   َي م  وحيا أبررل.  بيخ ن وكت

فهبي أبرحبار عي بل مً،فبل مسب ن هللا   يبب خَها رأب  

اكتا و  ترص  م،ولن و  دنل ةلي؛ وبذن 

كًىتا ك بضيل    حاةل وكح هللا   تتغرين بلا د 

بي أبن كرتب،رخني ف َبيك لبري  وسمحلهن نذن أبب ًك. ًو

ًلنا  را   ليل نتجت     كربت   ذن   إ هن كت

وتثاك  بني حصبل وفسبادن و  كىب  يفىبذك أبرحبارًك 

ٍهيببا كخملتَفببين د ىتلنببق كخلبب     كنببل يبب،ول كت

. وك ت نل    مذيفا كًبرأب   حل بل منب  وكًلكيفبان

وأبما أبش  ما يَمل  م  كً ل ك ادا    ك تسب ناد 

وكًروكيببل وك ترحببارن فهببي رفبباء ك بسبب ثايف كًببيت 

تَمق ك بحب ك  فتىبين  بان أبو تب روها فتتمبيل 

 - ببا  بب  نتن ببل كًلنبباس كًتبباروا. فبباتن كًشببايف  

ًلب  ك بول أبو كًبركو  كبي أبن يَلبا  -ويفي كرتس ن  كت

مبب   لبب  سببام   أبو مسبب تخلكا كت   ًنثببذ كًمسببري

ًل   ًبرأب  د  كخللك  ام اكنن و  ت د جت ا ي ف  كت

تأبويببي كرتشببع مبب  ك برحببارن فبباتن اكن د خببلكا 

منبا يبأبس د سب لاق   ء ي ل    أبضبي رأبيب ن فات

شارهللا؛ ًومذ سسب تلاع أبن  كًليل م  لري بلان أبو كت

                                                           
(٧)

لفهم ك برحار كرتس ن هللا د س لاق ب     م  أب ظم دني كرت،رخني تأًب

نفا نس نادن ونذن ف َيك د  ك إ هن  كته كت  خاون    خ ًت ن ف نت 

 يفذا مل دنَت  وجعيف.
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ي ر  ما د كخللك مب  رأب  كخملبلك بب  أبو يفبيكا أبو 

 ّ ببيا أبو سببهيان كت  أبن  هبب  ٌَخببلك ت ًمسبب  أبو لَ 

ضنهبي م  هيلك أ رر واًف  أبو سشالك  أبو يثاينب  د 

سببيق كخلببلك مل كرتثاينببلن ف نبب  ذن سسبب تلل  

كًلارئ  أبن يفرق وميزين ويض  ك بس ثايف د أب ناق 

 نتاجئها    ىتلنق وجلل.

مف  أبمه ما ّا  ي كرت،رخ د  رصبان يفبذكن 

كسببتن ايف ك برحببار  بب  أبنببلك  بب د مبب  كًببروكهللان 

يلبببارن ببببني ك برحبببار كخملتَفبببلن  ًلتسببب ه هل أبن

هب  وسس تخره ك بس ثايف وكً َي د خلك خلكن  ّو

كته ذن مبببا يتشبببتت د يفبببذا ك برحبببار مببب  

نحا ببا نسبب و د  كت  ت  بب  كًتببارا

ذن كً رصن ويفي أبمه مادهللا كًتارا رت  ي،رخ    

كً دن      كًروكيل ونس ناد؛ ومب  ذن فباتن 

أبن    لتيضبارا كً بريب ت كًتبطثل ل يفذك كً مل د 

د طَببا ذن  بب  نتببا كًتبباران فبباتن يلترصبب 

كً بببريف   سسببب تأ يك كته يفبببذك كًثبببايف كًىحبببري د 

 روهببمن و  ّه ببيك فنبب  كت  نثببذك متفركببل كَلببي 

كًغناء. وك  تفرق وبلا ميز با ببني نطبيل كٌَغبل 

و بببمل كحلببب يثن ونتبببا تفسبببري كًلبببرأ نن وفلببب  

بلبا د أبضبيل ك بديف مب  نبث  نكًرشي لن ونبذ

وش ر نثري د دوكوكب  كًشب ر وأبرحبار كًشب ركءن 

مث فببت تفببر   بب  ذن مبب  بلنببل أببببيكيف كً َببيم 

وكًفنببينن وىتببا نرببت   وكًبب من وكرتَببي 

ًلبب  ذن مبب  أبضببيل كًأشببأبهللا  وكًن ببين ومببا كببرد كت

لل.  وك بًو

ف هببي  كرتبب،ّرخ نببام تببرل مبب  كرتشببلّل وكًىببّ  

 أبنببيكع مبب  كً َببيم  رتبب ن وكًت ببا وكرتشببارنل د

ّ  م  كُبذ ًهبذك ك بمبر أبدكتب   كإ    ي لّ م  َل  كت

دركنبببب   رتطبببباترهللا  تبببب ن ومعببببي د كت وأب بببب َّ هل    َّ

طاةل كًت بري. وم  ذن فباتن أبنبث مب   وكرتركبلل وكت

يت ببر  ًىتابببل كًتببارا  بب  كً ببدن يلنبب  بلببركءهللا 

ب ظ ما نتا ك بوكئي  م   روهبم  ب  كًروكيبلن 

ه رأبيبب  مبب   مث يَفببق  بببني كًببروكايت مبببا يبب يف  كت

هبا دب  يتيخب  هل  َأس ثايف حيهي  كًتارا  ب  كَحًي

ث  أبن كىبين  أبن كىتا يفذك كًتارا ٌَفرق مببا س شب هب

رسدك وكح ك كبن  جييف  ديك    وتَف ب ض      

مل مفبرق ميىب  أبن ّهب  ب ظ. ًوىن  يأىس أبن 

 بب  مل شببع مبب  ك بشبب ل دبب  يأببتظم رسدا 

يتطببي... ًوىنبب  ب بب    سسبب تلل  أبن يببّ  ا أبن و 

ذك اكن كب   يفذك كً د اكن يفبي كً بد   لبريا. فبات

دف  ك بضيل كًيت كُذيفا دف ًا  نلفًا فمل وب  أبن 

تتلل  ض ت  اكنت بماا وطهسب إا  َبي كًروكيبل 

ه  وما تلتضل  م  كًتفرق وكًتثا ب  وكًتنبازع ومبا كت

ذك اكن -ممببا   سسبب  بلانبب  يفنببا-ذن  وتببار مبب   وكت

كًبببروكايت روكيبببل وكحببب هللا ً َهبببا تىبببين أبضببب ف 

أبريكهتا أبضبً ن وأبرفبايف َّ اطبًان وأبكَهب  مبادهللان 

ذك  وأبسىإ     بلبان كًيخب  وكً بل وكًسبجا؛ وكت

اكن   يلببف  بب  ك بسبب ثايف كًببيت محَببت كًببركو  

ل    كًسىيت    ب ظ كًلبيلن أبو أبجلبأبت  ك بوَّ

ه كرتيكببف كإ  وكفبب  د  ضببادا كخلببلك نفسبب  كت

ذًك فلبب  أبحببال كًتببارا  بب  أبضببهلن وأبزكل  خببلكا... كت

ب   أبح كج     أبماناان وأبدكر وهج  كته لري ما تيخَّ
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هل؛ وأبسلد م  بلان س لاك  مبا أبسبللت كًروكيبل 

ذك    مبب  ًفببلك كبب  أببلتبب  مضببهرك لببري منلببيق. وكت

-كىبب  مثببي يفببذك فسببادًك د نتابببل كًتبباران فهببي 

كته  جعيف    م رفل أبضيل كًتبارا وكًنفباذ - شم

ذًك فب  نَثبث كت َّ  ما يت ءم  َل  وما   يبت ءم. وكت

ل   روببا كَببلً  دبب   ببرل كًتببارا ك تسبب ّو ك بوَّ

أبو كته كسب تجهال مضم ً   ك د  وَص كارئ  كت  

 تنلص أبو خسريل أبو حريهللا.

وفبت نتثب  -ومرد  يفذك كًث ء د كًتارا ك تس ّو 

ه أبضَني كامئني   كيفكل أبح يفام  -كحمل جين خاضل كت

هبب ًك ًأ رببر لبباذاي هل : أبو ببام أبن كًتببارا كً ببد م 

بني كجل هللا    كًتارا كً ريبن فبمل أبسَييف خ ي  

ل نشببأبت  وم رخبب  تضببثد هل أبضببيل  ممبب  طثل بب

و  متمببص هل أبضببيل ومنثتب  كإ  كسبب تيي فنبب ن 

كحي  أبررل اكن ّا أبن تأتخي وتنفهن وتس تطفهن

كًثبب ء د كًىتابببل؛ و ىسبب أبن كىببين ذن كريثببًا. 

وأبما ك  رر فهي ما كنلذ   َلب  ممبا نتبا ك ب باا 

كحملبب جين د  را كتول نسبب منلن ولببري ذن 

بل  بم ي سرشبوهم  م  أ دكيف كً ريف و َيهمم كخلاضًّ

فهيا أبح ؛ فاتن ما نتثيك م   ء د ذن   يلبيم 

  بب  أبضببيل أبنببثا ًءببء مبب  كًنلبب ن  بنبب  محببم

فاسبب هللا هيببتلن رتببا فهيببا مبب  نلببص نس تلطبباء 

 كًشامي ً َيم وفنين   يت َليك كت   ًلَلي ماا.

يفببذك  بب  أب ببم رمبببا أبتببيك د نس تلطبباء كحملبب ود 

   ايت    كًطلك وكًللظل وكتكلن ًوىام يبأبتين 

دركك  د فههبب  أبيضببًا    ايت  ببب  ب بب مه  ببب  كت

را يفذا ك بمل وأ دك ا. كحللائق كًيت   تنلظ د  

ورتبببا اكن يفببب، ء مه كًلببب وهللا د يفبببذك كً رصبببن 

وكنتفشت م ا هيم بأبويفاهما د حام ل م  كًىتايف   

يأبخذوك  َههبم  ب  كًثمّنبل وكًثلبل وكًتمركبرن و د 

أبيفي يفذك كً مل كت  كَل ن تتاب  كًنباس  ب  كخللبأب 

ن اكن ب ضبهم كب   د تطيكر كًتارا ك تس ون وكت

ذًك ب  ٌّ م  أبخاد كرتذ خ كت يفا وأبساء كًغايل. مفا ٌَه،ّرِّ

كٍهملص كحي كًث ءن وأبن   ي ه  م  أبكيكل يفبذا 

ك ب اا د فهم كًتارا ك تس ّو شماًا كت  أبن تلبيم 

كًثمنل    ضيكيف كرتذيفا فن . ونذن ميىننبا أبن 

ببَت يفببذك كً ببمل د أبرضبب  كًببيت يه هل أبلببذل ن   نجِّّ

 وأب  ل.
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